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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  وسویم

٢۴.١٢.٠٨  
  

أثيرات می  ا ت صاميم خواستم در رابطه ب ی"دراز مدت ت ه دارم"شورای انقالب زی تھي ستان چي ردم افغان ات م ا  در حي  ت
ن از رؤسای ا آگاھانهنآنھائيکه آگاھانه ويا  ار و در کنار يک ت روش جنايت ک يھن ف ه م يله خود را ب دان وس ستاده ب آن اي

شرهبدانند به چه کاری دست می زنند؛ انت آلوده می سازنديتائيد خننگ  ری منت زارش خب ن گ  دويچه " در سايت ، که اي
دگان ا  ب.را به خود جلب نمودنظرم  ٢۴.١٢.٠٨ به تاريخ "ويله زارش را خدمت خوانن ا گ دم  ت دان ش ديدن اين گزارش ب

ال  در پورت ستان آزاد"گرانق ستان -افغان ود ببي"  آزاد افغان د خ ديم دارم باش ز تق صني ه عواقب آن ت د ک ه  ميمانن جنايتکاران
ايی"وميھن فروشانه  چه بوده وچگونه در پيوند با  ات آزاد"و" دموکراسی امريک ه از طرف "دموکراتيک وانتخاب  آن ک

   .، رفاه وسعادت اجتماعی را در افغانستان سبب گشته اندوساير ميھن فروشان نشخوار می گردد" نیسيستا"کسانی چون 
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دای روسی" به موضع گيری ھای را به صورت اخصخوانندگان گرامی توجه  ايم" کاندي  .وھواداران شان جلب می نم

اط کشور " شورای انقالبی"آنھا نتنھا ديروز در تائيد سياست ھای ه چ صا نق دستور صادر به کشتار فرزندان خلق در اق
روز ارديگر از ترس ھممی کردند، بلکه ام د در سويدن آ ب ه نکن ا کشور ديگری ن ک ورد بازخواست قرارگيروي ا دنم  ب

غ ھمان  ردم تبلي پررويی ھميشگی به تائيد تجاوز پرداخته، تجمع مشتی خاين دريک اداره مستعمراتی را تجلی از اراده م
  .دنمی نماي

اناز  ما چه پنھ ل درش الھا قب ه س دگان را ک ن از خوانن د يک ت ن حرکت نق دون" اي ودم" ژون ده ب ود؛خوان داعی نم ن  آ. ت
راد  "ھيره الل" ننده که در رابطه با کرکتر ھنریخوا قلم زده بود در آخر نقد خويش به اين نتيجه رسيده بود که برخی اف

  . اجراء نمايندنراآخواب ھم ا در برای ايفای يک نقش معين ملکه وتوانائی ذاتی دارند که می توانند حت
يھن  آن نقد تداعی  زدور منش وم د شخصيت، م ان فاق دگی چن ا در زن ه می شود گفت برخی ھ مرا بدين فکر انداخت ک

ستی فروش پرورش می يابند، که در ھمه حالت قا دگی واقعی خويش تجسم پ ردن، در زن ازی ک د در عوض نقش ب درن
سينه  ب.ودنائت گردند دای اکادمي راد کاندي ستانی"جرأت می توان گفت يکی از آن اف د" سي روز از ه  چ.می باش ه دي او ک
تان  وخدمت به سوسيال امپرياليزم روس " شورای انقالبی"ئيسه رت أيھ یاضاع ازی موضع يک به قلع و قمع ميھن پرس

روز از موضع يک  رد، ام ه"دستور صادر می ک ای " منتظر الحکوم الی آق ه احتم ی"در کابين ا "جالل ه رابطه اش ب  ک
يلۀ  ، به دفاع از تجاوز راز آشکار است وشرکت درقدرت اداره مستعمراتی جديد" جرمن–افغان " ه وس واشغال کشور ب

 تطھير کان ناتو بوسۀچ شمشير خونر پرداخته وبتر امريکانيروھای امپرياليستی ناتو  ودر رأس آن امپرياليزم جنايت گس
ا . نظر من از چنين انسانھائی نمی توان چيز ديگری انتظار داشته  ب.می زند د آنھ د وباي ه ان رورش يافت روش پ يھن ف م

  .جوھر وذات خويش را با ميھن فروشی تبارز دھند
  .خودداری به عمل آمده استستاری آن اصالح و ويراآگاھانه از که  ،شما واين ھم متن گزارشاين  
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د بضاعت در افغانستان تصميم گرفته يک خانواده بی نھادھای . که با فروش دخترشان، خود را از خطر گرسنگی و مرگ نجات دھ
  .کند کودک جلوگيری نمی ش اينھای دوروزه آنان نيز از فرو اند مانع از انجام اين امر شوند، اما کمک توانسته غيردولتی

ل مشکالت  زندگی می بضاعت که محمد زمان نام دارد و در شھرستان دھدادی شھر مزار شريف ی بی ه اين خانوادپدر   ه دلي د، ب کن
دش راضی است .ی خود را دارد زياد اقتصادی قصد فروش دختر پنج ساله رو ش فرزن ه ف ز ب انواده ني ن خ ادر اي . از سوی ديگر م

ه اند که نمی دارند، گفته) يک پسر و سه دختر(خانواده که مجموعا چھار فرزند  و مادر اينپدر  د ب ذا و  توانن ا غ رای آنھ ھيچ وجه ب
  .ھای خود را بفروشند ناگزيرند ، يکی از دختر ھای اوليه را تھيه کنن و به ھمين دليل پوشاک و نيازمندی

   
ن ام دارد اي اطره ن ر خ ه خ. دخت ادرش ب در و م ود را انوادهپ ر خ روش دخت شنھاد ف ه  داده ی يک پزشک پي ز حاضر ب ان ني د و آن ان

   .خاطره، به بيماری قلبی دچار است و توان کار کردن را ندارد محمد زمان، پدر. اند  ساله شده۵خريداری اين دختر 
   

ردم می«: گويد خاطره میمادر  اس می من ھر روز به خانه ی م ار  انجام می ينشويم و کارھای سنگ روم لب ز بيم ه خودم ني م ک دھ
ر می ام ، از روی ناچاری به فکرم رسيد که خودم را شده دبخت ت دانم ب ن صورت فرزن ا در اي سوزانم ام در  ب االخره من و پ دند ب ش

  »  .گرفتيم وی را بفروشيم تا از پول وی يک پسر و دو دختر ديگر را از گرسنگی نجات دھيم خاطره تصميم
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دولت افغانستان تا کنون در مقابل اين  .کنند ، آنھا روزھای زيادی را بدون غذا و حتی يک تکه نان سپری می ادر خاطرهگفته ی مبه 
ر کمک غيردولتی به خانواده فرزند فروشی واکنشی نشان نداده، اما نھادھای وگيری  ی اين دخت رده و از فروش وی جل دی ک ھای نق

   .اند کرده
   

ا بعضی از مؤسسات«: گويد رکز تعاون افغانستان در شھر مزار شريف میرييس دفتر م عبدالعلی، ن  ما ب رای اي ا ب رفتيم ت تماس گ
  ».ھای مالی جمع آوری کنيم خانواده کمک

   
ران  ستنددخت رو ھ ادی روب شکالت زي ا م ستان ب اوز. در افغان وارد تج ستان م مال افغان ژه در ش ه وي ه ب ران ب روش دخت ور  و ف ط

وی بعد . سوی امام مسجدی، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است ای، آن ھم از  ساله١۵اکنون دختر . فته استچشمگيری افزايش يا
اره  بلخ به شھر قندوزفرار کرده، اما از سوی نيروھای امنيتی دستگير شده و درحال حاضر، از تجاوز به اين دختر از ات درب تحقيق

   .او در جريان است
   

. ی تجاوز جنسی محدود خواھد شد دامنه ولت افغانستان با اين افراد بطور قانونی و با قاطعيت برخورد کند،معتقدند که اگر د ای عده
اال می  پرونده مشکل اينجاست که در بسياری موارد، زمانی که ه مراحل ب ان را  ی افراد متجاوز ب ستان آن ور افغان يس جمھ رسد، ري

  .دھد عفو قرار می مورد
 


